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Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

MER-GS-1003

Standard

5

Rodzaj

sprzedaż

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Lokalizacja

Lutomiersk

Zagosp. działki

częściowo zagospodarowana

Pow. całkowita [m2]

1234.00 m²

Ukształtowanie działki

płaska

Cena

103000.00 PLN

Kształt działki

prostokąt

Cena/m2

83.47

Ogrodzenie działki

częściowo ogrodzona

Status

aktualna

Imię i nazwisko

MERKURY NIERUCHOMOSCI

Telefon komórkowy

42 22-70-879

Telefon

500-008-025

E-mail

biuro@merkury.pl

Pomieszczenia
Zdjęcia

Opis
Plac zabaw

nie

Woda

w ulicy

Alarm

nie

Winda

nie

Drzwi antywłamaniowe

nie

Prąd

jest

MERKURY NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam atrakcyjną działkę budowlano - rekreacyjną o pow. 1234 m
kw. Działka jest położona w gminie Pabianice w miejscowości Janowice
przy drodze asfaltowej, media: woda, prąd, linia telefoniczna w drodze
przy działce. Została do działki doprowadzona energia elektryczna przyłącze.
Położenie - w sąsiedztwie lasy, pola, tereny zabudowy całorocznej i
letniskowej.
Ładna, spokojna okolica szczególnie dla osób, które chcą mieć
działkę w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego (Lasy
Państwowe)
Kształt działki i wymiary: prostokąt 26 m x 47 m, teren suchy, płaski.
Możliwość zabudowy od zaraz.
Łatwy i szybki dojazd do działki z Łodzi (Port Łódź - 15 km),
odległość do Pabianic 8 km
MERKURY NIERUCHOMOŚCI
PABIANICE ul ZAMKOWA 50
42 22 70 879 500 008 025
biuro@merkury.pl
Bezpłatna obsługa w zakresie kredytowania. Najlepsze oferty kredytów
hipotecznych.
Stan prawny uregulowany, dokumenty dotyczące w/w oferty do
wglądu.
INFORMACJE DODATKOWE
Prezentowana przez nasze biuro powyższa oferta nie jest ofertą
handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane o ofercie
mają jedynie charakter poglądowy, pochodzą one od Oferującego,
opierają się na dostarczonych prze niego dokumentach i
informacjach, w związku z czym może wystąpić niezgodność tych
danych z rzeczywistością. Biuro nie odpowiada za ewentualne
rozbieżności ze stanem faktycznym i prawnym. Informujemy, że
oferta może być w danym momencie nieaktualna. PROSIMY O
TELEFON !!!
Nr licencji pośrednika prowadzącego 1239.
MERKURY NIERUCHOMOŚCI
Zamkowa 50 lok. 26
95-200 Pabianice
tel.: 42 22 70 879
500 008 025
biuro@merkury.pl
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